NEPAL

De hoogtepunten van Nepal
Privé rondreis met privégids | Kant-en-Klaar - 13 dagen / 11 nachten |

REF: 160

REISBESCHRIJVING
Kathmandu - Dhulikhel - Gorkha - Pokhara - Chitwan Kathmandu

INTRODUCTIE
Ontdek dit mythische koninkrijk in de schaduw van de
Himalaya. Van de middeleeuwse aandoende koninklijke
steden Kathmandu, Patan en Bhaktapur die behoren tot
Unesco-Werelderfgoed, tot de stomende jungles in de
tropische vlakten van de Terai : waar u zich ook bevindt in
Nepal, u staat op de trap der goden. Uw verblijf in Nepal
staat in het teken van prachtige panorama’s op de
besneeuwde toppen en een warme, gastvrije bevolking.

REISBESCHRIJVING
DAG 1 - Vlucht naar Kathmandu
DAG 2 - Kathmandu
Aankomst in Kathmandu. Bezoek van de Swayambunath-stoepa met uitzicht op de stad. Ontdek de paleizen en prachtige
gebeeldhouwde pagodes van Durbar Square (werelderfgoed).

DAG 3 - Kathmandu
Bezoek het Newar-dorp Thimi, beroemd om zijn aardewerk. De stad is een belangrijke rivaal van de koninklijke stad Bhaktapur
(Bhadgaon) geweest. Ontdek deze echte museumstad met zijn unieke kenmerken. Een ware architecturale pracht doorheen de
stad: de mooiste Nepalese versieringen zijn te vinden in huizen, tempels of paleizen. Deze middeleeuwse stad is een bezoek
meer dan waard dankzij zijn weelderige monumenten en de gezellige steegjes met huizen vol ongelooflijke details: fijn bewerkte
balkons, versierde ramen en gebeeldhouwde deuren......

DAG 4 - Kathmandu - Bandipur - Pokhara
Vertrek naar Bandipur. Dit charmante dorp lag op het kruispunt van de karavaanroutes tussen India en Tibet. In het dorp is de
typische Newar-architectuur goed bewaard. De Newar, de eerste bewoners van de Kathmandu-vallei, beoefenen een unieke mix
van hindoeïstische en boeddhistische riten en staan bekend om hun rijke architectuur. Het pad loopt langs de prachtige Trisulikloof. Na de lunch in Bandipur vertrek naar de tropische vallei van Pokhara. Overnachting in Pokhara.

DAG 5 - Pokhara

Vroeg vertrek voor een trekking naar Sarangkot. Ontdekking van de dorpjes tijdens de beklimming en schitterend uitzicht over het
Annapurna-massief en de vallei van Pokhara. In de namiddag, boottochtje over het Phewa-meer, een van de grootste meren van
Nepal. Op een klein eilandje, ontdekt u een hindoeïstische tempel. Terugkeer en vrije tijd om te genieten van Phokhara: de oevers
van het meer, de natuur en de vriendelijke bewoners.

DAG 6 - Pokhara - Chitwan
Een kronkelweg tussen de valleien en bergen van Centraal Nepal. Wouden en rijstvelden volgen elkaar op rond de dorpjes. ’s
Middags aankomst in het nationaal park van Chitwan. Vroeger was het een koninklijk jachtdomein. Tegenwoordig worden de
bedreigde diersoorten zoals de neushoorn er beschermd. U hebt de kans om verschillende diersoorten en ontelbare vogelsoorten
te spotten.

DAG 7 - Chitwan NP
Volledige dag gewijd aan de verkenning van het park. U verkent het park met twee safari’s per jeep te voet of per boot.

DAG 8 - Chitwan - Kathmandu
Vandaag is het aan te raden om zeer vroeg op te staan voor vogelobservatie. Na het ontbijt, terug naar Kathmandu. Check-in bij
het hotel en rest van de dag vrij.

DAG 9 - Kathmandu
Panoramische vlucht over de Himalaya tot aan Mount Everest (optioneel en enkel bij helder weer). ’s Morgens bezoek aan
Dakshinkali, een pelgrimsstad opgedragen aan de afschrikwekkende godin Kali. Elke dinsdag en zaterdag worden er dierenoffers
gebracht. Daarna volgt de ontdekking van het Newari-dorp Kirtipur, gekend voor zijn eeuwenoude tempels. Ontdek de heilige
plaats Pashupatinath, de "kleine Benares" van de Himalaya. Bij valavond woont u vanuit de ghats een Arti-ceremonie mee.

DAG 10 - Kathmandu
Wandeling in de charmante Newar-dorpjes Bungamati en Khokhana. Daarna bezoek aan de monumenten van Patan, een
voormalige koninklijke hoofdstad en kunstenstad. Ontdekking van de talrijke tempels, paleizen en het prachtig bewerkte bassin.
Bezoek aan het zeer mooie museum. In de namiddag verderzetting van het bezoek van Patan, een stad met een zeer lange
boeddhistische geschiedenis. De vier buitenhoeken van de stad worden aangeduid door stoepa’s die de grote veroveraar Ashoka
zou gebouwd hebben 250 v. Chr. Bezoek aan het paleis en de tempels die tot het Unesco- werelderfgoed behoren. Aan het eind
van de dag ontdekt u de beroemde stoepa van Bodnath, omgeven door vele Tibetaanse kloosters, setting voor de film "Little
Buddha".

DAG 11 - Kathmandu
Vertrek naar de uw gekozen hotel, gelegen in de hoogtes van Kathmandu. U verblijft in een oase van rust buiten de drukte van de
hoofdstad. De verschillende accommodaties bieden zicht op weelderige berglandschappen en zijn uitstekend gelegenom het
Himalaya-gebergte te observeren. Vrije tijd om van het panorama te genieten of een wandeling te maken.

DAG 12 - Kathmandu - Terugvlucht
Ochtendwandeling om van de zichten op de Himalaya te genieten. De moedigsten kunnen een wandeling van twee uur maken
van Telkot over een klein pad door bossen, velden en gehuchten. Anders per wagen. Op weg naar de tempel van
Changunarayan, een van de oudste in de vallei en een mooi voorbeeld van Nepalese architectuur. De tempel valt op door de rijke
decoraties die contrasteren met de sereniteit van de omgeving. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

DAG 13 - Aankomst Brussel

PRIJZEN, HOTELS & LODGES :
Cat. Charme eenvoudig
Vanaf : 3475€
ONS HOTELS
Kathmandu

The Traditional Comfort

Pokhara

Atihi Resort

Chitwan N.P.

Kasara Resort

Ongeving van Kathmandu

Namo Buddha Resort

DATUM
01-01-19 tot 30-09-20

PRIJS

SINGLE

3475 €

765 €

Cat. Charme Superieur
Vanaf : 3590€
ONS HOTELS
Kathmandu

Nepali Garh ou
Pätan Inn

Pokhara

Temple Tree

Chitwan N.P.

Temple Tiger Lodge

Ongeving van Kathmandu

Hattiban Resort

DATUM
01-01-19 tot 30-09-20

PRIJS

SINGLE

3590 €

800 €

Cat. Charme Luxe
Vanaf : 5490€
ONS HOTELS
Kathmandu

Dwarika

Pokhara

Tiger Mountain Resort

Chitwan N.P.

Tiger Tops Tharu Lodge ou
Meghuali Serai(suppl)

Ongeving van Kathmandu

Dwarika Resort Dhulikhel

DATUM
01-01-19 tot 30-09-20

PRIJS

SINGLE

5490 €

2175 €

INBEGREPEN
Internationale vluchten met Qatar Airways vertrek vanuit
Brussel.
Luchthaven - en fueltaksen bekend bij publicatie brochure.

NIET INBEGREPEN
Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven.
Annulatie en bijstandsverzekering.
Alle niet-vermelde diensten.

Overnachting in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis
van een double kamer.

Mogelijke uitreistaksen vanuit de bestemming.

Transfers en transport met privé-voertuigen.

Visumkosten.

Lokale Engelstalige privégidsen en alle toegangsgelden.
Maaltijden volgens programma (B= ontbijt, L= lunch, D=
diner).
Lokale taksen.

DE TROEVEN VAN DE REIS :
Bezoek aan minder gekende dorpen: Bungamati, Kokhana…
Panoramische vlucht over de Himalaya
Zonsopgang uitkijkend op de Machapuchare-berg, vanaf Sarangkot
Safari’s per olifant in Chitwan N.P.: benader wilde dieren zoals neushoorns en tijgers van dichtbij

